
ROMANIA
PRIMARIA  COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

P R O I E C T    D E   H O T A R A R E
privind aprobarea  cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice

nr. 48 / 07.11.2018

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Adresa  nr. 4294 din 29.10.2018 inregistrata la Primaria comunei Perisoru sub nr. 11.123 din 29.10.2018
prin care solicita emiterea unei hotarari a consiliului local Perisoru privind aprobarea cheltuielilor pentru
naveta cadrelor didactice pentru luna septembrie 2018.

- Instructiunea nr. 2/17.02.2012 emisa de catre Ministerul Educatiei,  Cercetarii  si Sportului prin  care
cheltuielile pentru deplasarea cadrelor didactice se propun spre aprobare consiliului local;

- HGR nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice  pentru determinarea costului standard per
elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,  care se
asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard
per elev/prescolar;

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Perisoru inregistrat sub numarul
11.546/07.11.2018;

- Expunerea de motive intocmita de primarul comunei Perisoru nr. 11.547/07.11.2018;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

     In temeiul art 45 alin. (6), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1. Aprobarea cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice pentru luna septembrie  2018   Scolii
Gimnaziale nr. 1 Perisoru in suma de  1700 lei.

Art.2.  Cu ducere  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  se  insarcineaza  Consiliul  local  al  comunei
Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                                                           Secretar,
                                                                                                                       Iulia ANDREI



ROMANIA
PRIMARIA  COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

P R O I E C T    D E   H O T A R A R E
privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public si privat al comunei Perisoru  in

vederea executării investitiei: “Infiintare retea electrica, in vederea racordarii statiei de epurare,
comuna Perisoru, judetul Calarasi”

NR. 51/08.11.2018

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi 
Având  în  vedere  cererea  depusa  de  Comuna  Perisoru   prin  care  se  solicita  emiterea  unei

Autorizatii de construire  pentru aprobarea lucrărilor ce se doresc a se executa pe domeniul public al
comunei pentru investitia: “Infiintare retea electrica, in vederea racordarii statiei de epurare” 

Ţinând  seama  de  prevederile  Legii.  50  /1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcţii, republicată , cu modificările si completările ulterioare.

- Expunerea de motive intocmita de primarul comunei Perisoru nr. 11.612/08.11.2018
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Perisoru inregistrat sub

numarul 11.611/08.11.2018
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

     In temeiul art 45 alin. (6), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.1.  Aprobarea executarii pe domeniul  public  si/sau privat  al  COMUNEI  PERISORU a
lucrărilor  necesare pentru investitia  :  “Infiintare retea electrica,  in vederea racordarii  statiei  de
epurare, comuna Perisoru, judetul Calarasi”.

Lucrările  se vor executa de către COMUNA PERISORU, pe cheltuiala  sa şi cu respectarea
legislaţiei în vigoare privind executarea lucrărilor de construire .

Art.2.  Cu ducere  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  se  insarcineaza  Consiliul  local  al
comunei Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                                                           Secretar,



                                                                                                                       Iulia ANDREI



ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

P R O I E C T    H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificarea  bugetului  local al comunei Perisoru, judetul Calarasi pe anul 2018

Nr. 52 / 09.11.2018

         Primarul comunei Perisoru, judetul Calarasi
   Avand in vedere: 

 Raportul  intocmit  de  compartimentului  de  specialitate  al  primarului  inregistrat  cu  nr.  11.637  din
08.11.2018;

 Expunerea de motive a primarului comunei Perisoru nr. 11.638 din 09.11.2018;
 Extrasele de cont cu sumele primite de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Perisoru;
 prevederile art. 19, art. 20, art. 33 si art.50 din Legea nr. 237/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile art. 6, din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 Prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea 215/2001 – republicata, modificata si completata – legea

administratiei publice locale;
In temeiul art  45 alin.  (6),  din Legea nr.  215 din 23 aprilie  2001 privind administraţia  publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.1. Aprobarea   rectificarii  bugetului  local  pentru  anul  2018,  conform anexelor  care  fac   parte  din
proiectul de hotarare.
        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează Consiliul local al  comunei
Perisoru . 

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                              Avizat pentru legalitate
                                                                                                                                          Secretar,
                                                                                                                                    Iulia ANDREI



ROMANIA
PRIMARIA  COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

PROIECT   DE   HOTARARE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă

de trei luni  (noiembrie 2018 – ianuarie 2019)
nr. 53 / 09.11.2018

Primarul comunei Perisoru, judeţul Calarasi,
Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.  11671/  09.11.2018  întocmită  de  Primarul

comunei Perisoru, raportul de specialitate nr. 11670 / 09.11.2018 întocmit de secretarul comunei
Perisoru,

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind
administreţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

propun :

Art.  1. Desemnarea  preşedintelui  de  şedinţă  al  Consiliului  Local  Perisoru  pentru  o
perioadă de trei luni (noiembrie 2018 – ianuarie 2019)

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al
comunei Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                                                   Secretar comuna,
                                                                                                                      Iulia ANDREI



ROMANIA
PRIMARIA  COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

P R O I E C T    D E   H O T A R A R E
privind aprobarea  scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii a unei suprafete de
101 mp din imobiliul situat in comuna Perisoru, judetul Calarasi, str. Preot Dojan, nr. 1

apartinand domeniului public al Comunei Perisoru (PIATA)
nr. ____  / ___________________

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Nota de fundamentare, raportul de specialitate si avizul comisiei de specialitate;
- Raportul de evaluare nr. 11.549 din 07.11.2018 privind valoarea inchirierii pentru spatiul

situat in localitatea Perisoru, judetul Calarasi ( PIATA);
- Prevederile H.C.L. nr. 26/26.08.2013 pentru aprobarea „Regulamentului – cadru privind

organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea, inchirierea, vanzarea
bunurilor  ce  apartin  domeniului  privat,  inchirierea  bunurilor  apartinand  domeniului
public al comunei Perisoru, judetul Calarasi”

- Prevederile art.  14, alin.  1 si 2 din  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 36, lit. c, si art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

     In temeiul art 45 alin. (6), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1. Aprobarea Studiului de oportunitate privind inchirierea unei suprafete de 101 mp
din  imobiliul  situat  in  comuna  Perisoru,  judetul  Calarasi,  str.  Preot  Dojan,  nr.  1  apartinand
domeniului public al Comunei Perisoru (PIATA) conform anexei 1.

Art.2. Aprobarea Raportului de evaluare al suprafetei ce se inchiriaza , conform Anexei
nr. 2 – parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.3.  Aprobarea  Caietului  de sarcini  –  conform Anexei  nr.  3  –  parte  integranta  din
prezentul proiect de hotarare.

Art.4. Aprobarea pretului de pornire al licitatiei este de 108,12 lei/mp/an.
Art.5. Termenul de inchiriere este de 5 ani.
Art.6.  Desemnarea un numar de doi consilieri locali care sa faca parte din comisia de

licitatie ce va fi contituita prin dispozitia primarului.
1. ____________________________
2. ____________________________



Art.7.  Desemnarea un numar de doi consilieri locali care sa faca parte din comisia de
contestatie la licitatie  ce va fi contituita prin dispozitia primarului.
1. ____________________________
2. ____________________________
Art.8. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al

comunei Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                                                           Secretar,
                                                                                                                       Iulia ANDREI



ROMANIA
PRIMARIA  COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

P R O I E C T    D E   H O T A R A R E
privind solicitarea de modificare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si

transport deseuri reziduale, reciclabile, verzi si biodegradabile in zona 3 Calarasi, incheiat intre ADI
Ecomanagement Salubris si S.C. RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA

nr. ___ / 07.11.2018

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Expunerea de motive intocmita de primarul comunei Perisoru nr. _______/________________;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Perisoru inregistrat sub numarul

________/_____________;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;
- Prevederile Hotararii  consiliului  local   al comunei  Perisoru nr. 40 din 31.10.2008 privind aprobarea

asociaerii  Comunei  Perisoru cu unitatile  administrative – teritoriale  de pe raza judetului,  in vederea
constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare
“Ecomanagement Salubris”;

- Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- Prevederile  Legii  nr.  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localitatilor,  cu  modificarile  si

completarile ulterioare.
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), pct. 14 si alin. 9 din Legea administratiei publice locale nr.

215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile  Hotararii  consiliului  local   al  comunei  Perisoru nr.  36 din 27.08.2018- privind alegerea

presedintelui de sedinta.
     In temeiul art 45 alin. (1), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1.  Aprobarea  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Ecomanagement  Salubris,  modificarea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor reziduale, reciclabile, verzi
si  biodegradabile  in  zona 3 Calarasi   cu nr.  2223/20.07.2017,  incheiat  intre  ADI Ecomanagement  Salubris
Calarasi si pentru serviciul prestart in comuna Perisoru, incepand cu data de 01.12.2018, cu urmatoarele:

- Trecerea la sistemul de incasare prin taxa;
- Colectarea deseuriloe de la fiecare unitate locative.

Art.2.  Cu ducere  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  se  insarcineaza  Consiliul  local  al  comunei
Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                                                        Avizat pentru legalitate
                                                                                                                                              Secretar comuna,



                                                                                                                                                 Iulia ANDREI


